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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 23 października 2014 r. 

 

o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia  

 

(druk nr 748) 

 

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 136, poz. 914, z późn. zm.)  

 

<Dział IIa 

Żywność i żywienie w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, w 

szkołach, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, oraz w placówkach systemu oświaty 

 

Art. 52c. 

1. Na terenie przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz w szkołach, z 

wyłączeniem szkół dla dorosłych, a także w placówkach systemu oświaty, o których 

mowa w art. 2 pkt 3, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pózn. zm.): 

1) sprzedawane mogą być wyłącznie środki spożywcze objęte grupami środków 

spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w tych 

podmiotach określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pkt 1;  

2) w ramach żywienia zbiorowego dzieciom i młodzieży podawane mogą być 

wyłącznie środki spożywcze, które spełniają wymagania określone w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 6 pkt 2. 

2. W podmiotach, o których mowa w ust. 1, zabrania się reklamy oraz promocji 

polegającej na prowadzeniu działalności zachęcającej do nabywania środków 

spożywczych innych niż objęte grupami środków spożywczych przeznaczonych do 

sprzedaży dzieciom i młodzieży w tych podmiotach określonymi w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 6 pkt 1 oraz niespełniających wymagań określonych w 

przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pkt 2. 

3. Dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego 

prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub 

osobę fizyczną – także osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego 

albo dyrektor szkoły lub dyrektor placówki, o której mowa w art. 2 pkt 3, 5 i 7 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty może ustalić, w porozumieniu z 

radą rodziców, szczegółową listę produktów dopuszczonych do sprzedaży lub 

podawania do spożycia w ramach żywienia zbiorowego w oparciu o przepisy wydane 

na podstawie ust. 6.  



- 2 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4. W podmiotach, o których mowa w ust. 1, w których nie funkcjonuje rada rodziców, 

listę produktów, o której mowa w ust. 3, może ustalić dyrektor przedszkola, a w 

przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę 

prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – także 

osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego albo dyrektor szkoły 

lub dyrektor placówki, o której mowa w art. 2 pkt 3, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty. 

5. W przypadku naruszenia przepisów ust. 1–4, dyrektor przedszkola, a w przypadku 

innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą 

jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – także osoba kierująca daną 

inną formą wychowania przedszkolnego, dyrektor szkoły oraz dyrektor placówki, o 

której mowa w art. 2 pkt 3, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

są uprawnieni do rozwiązania, bez zachowania terminu wypowiedzenia, umowy z 

podmiotem prowadzącym sprzedaż środków spożywczych lub podającym dzieciom i 

młodzieży środki spożywcze w ramach żywienia zbiorowego, bez odszkodowania. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1) grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w 

podmiotach, o których mowa w ust. 1, 

2) wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze podawane dzieciom i młodzieży 

w ramach żywienia zbiorowego w podmiotach, o których mowa w ust. 1  

– uwzględniając normy żywienia dzieci i młodzieży oraz mając na względzie wartości 

odżywcze i zdrowotne środków spożywczych.> 

 

Art. 103. 

1. Kto: 

1) nie przestrzega wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych, w tym w 

zakresie prezentacji, reklamy i promocji, określonych w art. 27 ust. 4, art. 33 ust. 3 i 4 

oraz art. 45-49, a także wymagań w tym zakresie określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3, art. 22 ust. 1 pkt 3, art. 26 ust. 1 pkt 4, art. 27 ust. 6 pkt 

2, art. 39 pkt 3, art. 44 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51, 

1a) (uchylony), 

1b)  nie przestrzega wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych, określonych 

w przepisach: 

a)  rozporządzenia nr 1333/2008 - w zakresie substancji dodatkowych, 

b) rozporządzenia nr 1334/2008 - w zakresie aromatów, 

2) wprowadza do obrotu jako żywność produkt niebędący żywnością, 

3) nie wycofuje z obrotu środka spożywczego szkodliwego dla zdrowia lub życia 

człowieka, środka spożywczego zepsutego oraz środka spożywczego zafałszowanego, 

4) prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o 

wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów lub 

wbrew decyzji o odmowie zatwierdzenia zakładu w trybie i na zasadach określonych w 

art. 6 rozporządzenia nr 852/2004 oraz art. 63, 
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5) produkuje lub wprowadza do obrotu żywność w zakresie niezgodnym z decyzją o 

zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2, 

6) prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością wbrew decyzji o 

cofnięciu lub zawieszeniu zatwierdzenia zakładu, o której mowa w art. 66 ust. 1, lub 

wbrew decyzji o czasowym zawieszeniu działania lub zamknięciu całego lub części 

danego zakładu na podstawie art. 54 ust. 2 lit. e rozporządzenia nr 882/2004, 

7) utrudnia lub uniemożliwia przeprowadzenie urzędowej kontroli żywności, 

<8) w podmiotach, o których mowa w art. 52c ust. 1, wbrew przepisom art. 52c ust. 1 

i 2 oraz przepisom wydanym na podstawie art. 52c ust. 6: 

a) prowadzi sprzedaż, reklamę lub promocję środków spożywczych, 

b) podaje środki spożywcze dzieciom i młodzieży w ramach żywienia zbiorowego,> 

podlega karze pieniężnej w wysokości do trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

"Monitor Polski". 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1: 

1) pkt 1-3 - wysokość kary pieniężnej może być wymierzona do pięciokrotnej wartości 

brutto zakwestionowanej ilości środka spożywczego lub produktu niebędącego 

żywnością wprowadzonego do obrotu jako żywność; 

[2) pkt 4 - wysokość kary pieniężnej może być wymierzona do 5.000 zł, nie mniej niż 1.000 

zł;] 

<2) pkt 4 i 8 – wysokość kary pieniężnej może być wymierzona do 5 000 zł, nie mniej 

niż 1 000 zł.> 

3) pkt 5 - wysokość kary nie może być mniejsza niż 500 zł. 

 

 


